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ro ΔlKAΣTl.|Pto ToY APEloY ΠAΓoY
E. ΠolNlKo TMHMA

ΣυγκρoτηΘηκε απ6 τoUζ Δικαoτ€9: Btoλfττα Kυτ6α,
Avτtπρ6εδρo τoυ Aρεioυ Πdγoυ, Xρυooιjλα Παραoκευd, MαρΙαΓαλαvη Λεovαρδo',o.jλo, (κω}..ιιaμεvηt Tηζ Aρεoπαγiτoυ
AlκατερivηE Bαoιλακoπo0λoυ Kατoαβρld), Aγγελlκη
Aλεlφερoπo0λoυ Εloηγ{τρια κα| Aρloτεiδη Πελεκdvo,
AρεoπαγiτεE.

ΣυvηλΘε oε δημoolα oυvεδρΙαση στo Kατdατημd τoυ oτlE
22 MαToυ 2015, με τηv παρoυαiα Tηs AvτεloαγγελEωg τoU
Aρεiou Πdγou Ξε,η9 Δημητρioυ - Bαolλoπoυλou (γrατi κωλυεται
η'Eloαγγελε0E) Kαl τou, Γραμματ6ωE Γερdolμoυ Bαλoαμoυ, Y|αvα δlκdoεt τηv αΙτηoη τoU αvα|ρεσεΙovτog - KατηYoρoυμ6voυ

, d ToU b. .Ξ e;' ι ι$τ , KαToiκoυ ι; <, q? ζ ι- er AτTlKηs,
πoU εκπρoσωπξΘηκε απ6 Tov πληρεξo0olo δlκηγ6ρo ToU
lωdvvη HρεlΦτη, γ|α αvαiρεoη Tηg υπ,αρlΘ. 217, 218, 21g,
220 12ο 1 3 ατΤoφαoεωs ΤoU MικΤo0 oρKωT.U EφεTε[ou
ΠεlραlΦE.

To Mικτ6 oρκωτ6 Eφετεio ΠεrραιΦg με τηv ωζ dvω
απ6φαo{ τoυ διfταξε 6oα λεπτoμερΦg αvαφ6ρovται σ.αuτη,
Kαl o αvα|ρεσεΙωv - KαTηγoρoιjμεvog ζητεi τηv αvα[ρεo.η αυτηE,
γ|α τoUg λ6γoυg πoU αvαφdρovTα| σΤηv απ6 15 Aπρlλioυ
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201 4, επlδoθεΙoα στηv Eloαγγελθα ToU Aρεioυ Πdγoυ Tηv

αυτη ημερoμηviα, αiτηoη αvαιρf oεω9 κα| στoUζ απ6 27

lαvoυαρΙoυ 2015 πρooΘfτoυq λ6γoυ9, η oπoiα KαTαXωρioτηκε

σTo o|κεΙo πιvdκ|o με τov αρlΘμo 496l2014.

Aφoιi dκoυoε
Tov πληρεξo0oιo δlκηγ6ρo τoU αvα|ρεσεiovτog, πoU

ζητηoε 6oα αvαφ€ρovται στα -o1ετlκd πρακτlκd κα| τov

Avτεtoαγγελ6α, πoU πρ6τειvε vα απoρρlφΘεΙ η πρoκεlμθvη

αiτηoη αvαιρθoεωE και ot πρ6oΘετoι λ6γot αυτηg.

ΣKEΦΘ|.|KE ΣYMΦΩNA ME To ΝoMo
Ειodγovται εvΦπloν τoU Δlκαoτηρioυ τoυ Aρεioυ Πdγoυ η

απ6 15-4-2014 αiτηoη (αoκηΘεioα δια δηλΦoεωg, πoU

επιδ6θηκε αυθημερ6v στηv Eloαγγελ6α τoυ Aρεioυ Πdγoυ) καr

o επ, αυτηg απ6 27-1-2015 (κατατεΘεig αρμoδiωE στ|ζ 4-2-
201 5) πρooΘετog λoγoζ ToU τoU . ι5} } L, |' j l

γ|α αvαΙρεoη τηg υπ, αρtθ. 217, 218, 219 και 22012013

απoφαoεωE τoU ΔικαoτηρΙoυ τωv TακτlκΦv ΔικαoτΦv τoU

Mlκτo0 oρκωτoU Eφετεioυ Πεtραtιi, πoU πρ€πεl vα

ouvεκδlκαστo0v, ω6 oυvαφεΙE.

Aπδ τo oυvδυαoμ6 τωv δlατdξεωv Tωv dρΘρωv 329, 331,
333 παρ.2,358,364 παρ.1 και 369 K.Πoιv.Δ, πρoκUπτεt,6τl η

λι1ψη υπ6ψη κα| η σUvεκτiμηoη απ6 τo δικαoτηρlo Tηζ oυo[αg,

γ|α τo oxηματloμ6 τηζ κρΙoεΦg τoυ περi τηg εvoxηE τoU

KαTηγoρoυμθvoυ, ωζ απoδεtκτlκo0 oτotxεioυ, εγγρdφoυ, To

oπoΙo δεv αvαγvΦoθηκε κατd τηv πρoφoρlκη oυζητηoη τηζ
.υπoΘθoεωζ στo ακρoατηριo, επlφ6ρεI απ6λUτη ακυρ6τητα τηg

δlαδικαoiαg κατd τo dρΘρo 171 παρ.1 εδ. δ.τoυ Ιδloυ KΦδlκα,
απ6 τηv oπoiα ιδρ0εται o πρoβλεπ6μεvog απ6 τo dρΘρo 510

παρ. 1 oτot1. A. K. Πolv.Δ. λ6γoq αvαtρ€oεωg, δr6τl €τot

απooτερεΙταl o κατηYoρo0μεvog τou εκ τoυ αvωτθρω dρΘρoυ

358 K.Πolv.Δ. απoρρ6ovτog δικαlΦματoE vα εκθ6oεt τ|ζ

με T

u
απ6ψε19 τoU καl vα πρoβεΙ σε παρατηρηoειg o1ετlκd
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απoδεlκτtκ6 αυτo μ6oo.- Στηv πρoκε|μ6vη περ[πτωοη, 6πωE
πρoκ0πτεl απ6 To oκεπτtκ6 τηs πρooβαλλ6μεvηg ωζ αvω
απoφdoεΦE τoU, τo Δrκαoτηρlo τωv TακτlκΦν ΔlκαoτΦv τoU
Mικτo0 oρκωτo0 Eφετεioυ Πεlραld, πoU δΙκαoε σε δειiτερo
βαΘμ6, κατ. dρΘρ. 4o8 παρ'2 K.Πolv.Δ. (εφ6oov To
πρωτoβdΘμιo Mlκτ6 oρκωτ6 Δtκαoτηρlo Πεlραrιi καταδΙκαoε
τoV Kατηγoρo0μεvo Kαι ηδη αVαlρεσε[ovτ..,. μ6vo γlα
πλημμελημα), μετd απ6 oυvεκτiμηoη τωv απoδεtκτlκΦv μ6oωv,
Tα oπo[α πρooδloρiζovταI Kατ. εiδog σ, αυτη, δf xΘηκε
αvελfγκτωg Τα εξηg: (o καTηγoρo0μεvo6 και o εγκαλΦv
γvωρiζovταl απ6 τo fτog 1995, δραoτηρloπolo0μεvoι oτov iδlo
επαγγελματικ6 XΦρo. Elδlκ6τερα, εivαl rδroκτητεs μ|κρΦν
πετρελαloφ6ρωv πλoΙωv (oλ6πrα)' πoU πραγματoπoloUv
πετρελε0oεlE (εφoδlαoμo0g πλoiωv με κα0oιμα) καl δlατηρoιiv
oυvεργαoΙα με πετρελαTκfE εταιρiεg με oυμβdoεlE
χρovovαUλωoεωv. o KατηγoρoιiμεvoE ηταv αρxικd
απoκλεtoτικ6g αvτιπρ6oωπoE Tηζ ι, € . , σTη ouv€xεlα 6μωζ
καταρτΙoτηKαv αvdλoγα oυμβ6λαια Kα| με dλλoυE τrλoloκτητεg,
μεταξιi τωv oπoiωv περlλαμβdvεται Kα| o εγκαλΦv, γεγov6g
πoU απoτθλεoε τηv αιτiα εκδηλωoηg EvτovoU επαYγελματlκo0
αvTαγω.vlαμoυ, lδiωE απ, τηv πλευρd τoU KατηγoρoUμEvou. Aπ,
τo fτog 2ooo oι δrdδtκol f1oυv εμπλακε[ σε oυvε1lζ6μεvoUζ
δlκαoτtκoιig αγΦvεg. To 6τog 2oο6 Kα| σUγκεKρlμ€vα στ|9 8

ΦεβρoυαρΙou τoU €τoυE αυτoι], Τo δεξαμεv6πλolo
ιδloKτηoiαg ToU εγΚαλo0vTog, σTo oπoΙo

ηταv o iδlog v,αυτoλoγημ€voE ωζ υπoπλoiαρΧoζ,
πραγματoπoΙηoε πετρθλευση σε 6vα πλoΙo κovτftvερ, στηv
,πρoβλητσ *.^, e d ιι ιrc , Mετd τηv oλoκληρωoη αυτo0 τoυ 6ργoυ, o
εγκαλΦv διi1θηκε κληoη απ, τo VHF τoU Kεvτρικoιj
Λlμεvαρ1εioυ Πειραld, πρoκεlμEvoυ vα διαπloτωθεi αv δlfΘετε
vυκτερlvη dδεlα πετρfλευσηζ' o εγκαλΦv, πoυ δι6θετε o1ετικη
dδεtα, σTη δldρκεrα τηs oυvoμrλibg αυτηE, ακoUσε τov

.^-Ξ
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κατηγoρo0μεvo, o oπoΙog 61εr πoλ0 xαραKTηρloτικη βραxvη
φωvη, vα oμtλεi με τo WALKED TALK]E, τo oπoio εi1ε πdvτα

μαζi τoυ, κα| vα τoν καταγγ6λλεl στo Λrμεvαρ1εΙo γ|α
λαθρεμπoρiα πετρελαioυ. Περi Φρα 20.20' τηg iδlαg ημ6ραg τo
δεξαμεvoπλoIo TΓρoσεγγ|σε Tη σTερ|d σTo

μoλo τηζ ΔEH σTo KερατoΙv| κα|, πρoτo0 ακ6μη δEoεr με
αoφdλεlα τo πλo[o, o εγκαλιilv f oπευoε v, απoβιβαoΘεΙ,
πρoκε|μ6voυ vα πρoλdβει αvolκτ6 To Super Market

* 9 .r Φ τo oπoΙo ηταv τo πληoι6oτερo και Θα fκλεlvε
oτιE21.00.η ωρα.Kατd τη δtαδρoμη τoυ απ6 τo πλoio πρoζ τo

αυτoκivητd τoU Kα|, εvιil εi1ε δlαvOoει απ6oταoη 8O περiπoυ

μfτρωv απ6 τo πλoio τoU κα| απθμεvαv ακ6μη λΙγα μ6τρα γlα τo
αυτoκΙvητo τoU, σTo oημεio ακρlβΦE τoU Xερσαioυ 1ΦρoU τoυ

μ6λoυ, 6πoυ υπηρxε θvα εμπoρεUματoKlβΦτlo 0ψoυg 2 μf τρωv,
πoU Xρησlμε0εl ωg απoθηκη, δi1θηκε επiΘεoη απo δυo dτoμα
πoU, πρoφαvΦg, καιρoφυλακτo0oαv vα διEλΘεr απ6 εκε[,
καθ6oov ηταν β6βαιη η πoρεiα τou απ6 τo oημεio αυτ6, απ6 τo

oπoio δlερx6ταv η δrαδρoμη μεταξ0 τηs πρoβληταg πρ6oδεoηg
ToU πλoioυ ToU και ΤoU oταΘμευμ6voυ αυτoκlvητoυ ToU. Toυ
επlτEθηκαv αiτo πioω καταφ6ρovτdg ΤoU ιo1υρd 1τυπηματα
κuρΙωE oτo κεφdλt, αλλd Kαl σε dλλα μερη τoυ oιirματcig τoυ,

μεXρl πoυ 6πεoε αrμ6φυρτos στo €δαφog. Στη δldρκεlα δε τηE

εvαvτiov τoυ επiΘεσηζ, o παΘΦv κατ6θεoε 6τt dκoυγε τov €vα

απ, τoυg δυo δρdoTεζ Tηζ επiθεoηg' πoU κατηγγεrλε 6τι ηταv o
Kατηγoρo0μεvog, vα παρoτρ0vεl τo δε0τερo ατoμo, πoU κατα

τηv εκτΙμηση τoU εγκαλo0vτog, ηταv επαγγελματ[αg τoυ εiδoug
(μπρdβog), λ€γδvτd6 τoU: '.Σκ6τωσ| 'o,, τov πo0oτη, Tov

καργι6λη, απ6ψε vα τελεlΦvouμε,.. Παραπ€ρα, o εγκαλΦv
lo;1υρ[ζεταl 6τι, εvΦ ηταv πεoμ€vog στo 6δαφog (oτo πλdl
αρlατερd κατd τηv αρxlκr] τoυ κατdθεoη και γovυπετηs στ|s
επ6μεvεg), ot δρdoτεζ KαΤευΘιivθηκαv κα| πdλl εvαvτiov τou, με
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πtrjvovταs με To 16ρl τoυ λiγη dμμo καl πετΦVταζ Tηv oτα μdτtαToUζ. H εv6ργεlα,6μωs, αuτη δεv ηταv λoγlκα lκαvη v.
απoτρfψεl oρlστlκd τoυg τελεuταΙoυg απ. τηv oλoκληρωoη τoυ
oκoπo0 τoυζ, αv εΙxαv αvθρωπoκτ6vo πρ6Θεoη, καθooov μ6vovα ToUζ καθυoτερηoεl Θα μπoρo0oε καl μαλloτα γlα ελdxloτo
xρ6vo, δεδoμ6voυ dλλωoτε 6T|, λ6γω τωV oυvΘηκΦv πoU
επ|Kρατo0ααv (αvεπαρκη6 φιυτrαμ6g, .τημεio με αvιiπαρ.κτη
κατd τη oυγκεκρlμ€vη Φρα τoU συyκεKρ|μ€voυ μηVα κivηoη,
Θ6ρυβo9 απ6 τ|g μη1αv6g τoU πλoiou, πoU ακ6μη
λεlτoυργo0oαv γlατ[ δεv εixε oλoκληρωΘεi η πρooδεαη στηv
πρoβλητα), δεv δr6τρε1αv τov κ[vδuvo vα γiνoυv αvτιληπτoΙ.
Aπoδεi1Θηκε ακ6μη 6τl o μηvυτηg, μετd Tηv εvαvτΙov τoυ
επiΘεoη, περ[ Φρα 2o.30,, επ€oτρεψε στo πλoΙo τoυ, 6πoυ
εvη μερωσε Tα μελη ToU πλη ρΦμαToζ
t,.lΘ.ι;ε]!ι!€{,Θo". Xα| ε - Ξ't'.!9Φc9". γlατooυμβdv,
απoδ[δovταE Tηv εγκληματrκη σε βdρog τoU εv€ργεlα στov
Kατηγoρo0μεvo και σ. 6vα ακ6μη αγvωoτo ατoμo,.πoU 6μolαζε
με ,,μπρdβo',, Aκoλo0θωg, oυvoδευ6μεvoζ .απo 

τoUζ
παραπdvω, με.τfβη στo Λlμεvαρxε[o, oπoυ 6δωoε καταΘεoη
σTηv υπαξlωμαirκ6 υπηρεoiαg . . ι-l τελεuταiα,
σTηv κατdΘεoιj Τηs 

, 
στo ακρoατηρlo ToU πρωτoβαΘμiou

Δlκαoτηρ[oυ, επιβεβαΙωoε 6τl, σTηv κατdΘεoη τoU αυτη στo
Λlμεvαρxε[o, o παΘΦν ηταv βf βαroE 6τι τov xτυπηoε o
κατηγoρoιiμεvoE καl ηταv αrμ6φυρτoE. Mετd τηv καταΘεo{ τoυ
στo Λlμεvαρxεio, o εγκαλΦv, δlατηρΦvταE πιivτoτε TlE
αloΘηoεlg τoυ, διακoμioΘηKε με αoΘεvoφ6ρo τoU EKAB γ|α τηv
παρo1η πρΦτωv βoηθεlΦv στo Θρldolo Noooκoμεio

. (EλευoivαE), 6πou δlαπΙoτωoαv και αvτιμετΦπ|σαv Τα
. τραιiματd τoυ. Συγκεκρtμ6vα, ε[1ε υπooτεi ,.επΙμηκεg θλαoτικ6
τραιjμα μηKoUs περ[πoυ 8 cm σTηv αρ]στερη πλεuρd καl oτo
μ6oov τηζ βρεγματικηE xΦραg τoU τρlxωτoι1 Tηζ κεφαληE, To
oπo[o oυρρdφΘηκε xεlρouργlκιi με Xρηση σUρραπTικo0,
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εκ10μωoη μεσηζ δlαμEτρoυ 5 cm με ouvoδ6 oiδημα μαλακΦv
μoρfωv στη μεooτητα αρloτερds xΦραg τoU oπΙoΘloυ
θωρακικo0 τoι1Φματos, dλγoE αUxεv|κΦv μυΦv καl αρloτερdE
ωμoπλατlαΙαq xΦραζ, εκ1υμΦoε|ζ με oυvoδ6 oiδημα oτo κdτω
Tρ1Tημ6ρlo τηt αρ|oτερdg βρα1lovΙoυ 1Φραg Kα] στη μεo6τητα
τηs αρloτερds βραXlovioυ χΦραζ, εκδoρ69 πρ6oθlα6
επtφαvεΙαE αριoτερo0 γ6vατoE, εκδoρd με oυvoδ6 εκx0μωoη
Kαl oiδημα ρα1ιαiαg επlφdvεtαg δεξrιig dκραg xειρ6g και

κακΦoεtg αu1εvlκηg μoiραg oπovδυλtκηg oτηληE'., λ6γω τωv

oπoΙωv τoπoΘετηθηκε αυxεvtκ6g κηδεμ6vαζ (βλ. Uπ. αρtΘμ.

εκΘ. 40 καl αρlθμ. πρωτ. 332 θκθεoη.τoυ lατρoδlκαατη
Bαoιλεioυ Δημ6πoυλoυ τηζ lατρoδtκαoτικηE Yπηρεoiαg
Πειραld, πoυ σUvTdxθηKε στ|ζ 10 Φεβρoυαρioυ 2006, κατ6π|v
τηs Uπ. αρlΘμ ' 211121173106 απ6 9 Φεβρoυαρiou 2006
fγγραφηs παραγγελΙαg Toυ B. Λlμεvlκo0 Tμηματog Πεrραιd).
Πρ6πεl vα σημεrωΘε[ 6τl, μετd τηv καταΘεση Τoυ παΘ6vτog, τo

Λtμεvαρ1εΙo αναζητηoε τoν Kατηγoρo0μεvo, πoU 6μωζ δεv

βρθθηKΕ, εvΦ η ΘυγαTfρα ToU η oπolα
πρooηλΘε στo Λtμεvαρxεio κl εvημερΦΘηκε γ|α To σUμβdv και
τηv καταγγελiα,, κατd τα λεγ6μεvci τηg, δεv κατθoτη εφικτ6 vα
επlKoIvωv{oεl με 'oγ πατdρα Tηζ, μoλov6τι o τελευταΙoE
to1υρΙζεται 6τι, μετd τo kαφεvε[o, oτo oπoio βρroκ6ταv κατd τo

1ρ6vo Τηs επiθεoηE, μετ6βη στηv oικiα τoU. To 6τl,6πω9
κατ6θεoε σTo ακρoατηρlo τoU πρωτoβαθμΙoυ Δlκαoτηρioυ η

{ s 9 . ι, ι,ι-.t επlκotvΦvησε τελικd με τov κατηγoρoιiμεvo

καl τov ενημ6ρωoε αργd τo βρdδυ τηζ iδlαg ημεραζ, αλλ. o

τελεuταΙog δεv f δωoε oημαoiα και δεv φρ6vτroε vα

ετTlκoιvωvηoεl με τo ΛrμεvαρxεΙo, γlατΙ γvΦρtζε 6τl δεv εΙ1ε

o16oη με τo oυμβdv, δεv εivαl o0μφωvo με τη oυvηΘη

συμπερlφoρd τoυ μ6ooυ αvΘρΦπoυ, o oπoioE, σε περiπτωoη
πoU τoU απoδ[δεταt μlα τ6oo βαρtιi κατηγoρiα κα| γvωρiζεl 6τt

καταζητεΙταl, oπε0δεt vα εμφαvιχ, πρoκε|μ6voυ να )ην(l λ ///τP:l- lv
v l--/
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απoκρo0oεl (κατηγoρiα) καl vα δικαlωΘεi. Tη βεβαl6τητα γlατηv αvαYvΦρloη τoU κατηγoρouμfvou, ωs τoU εv6E απ, τoUζ
δυo δραoτε9 Tηs εvαvτiov τoυ επΙθεoηg εξ6φραoε o εγκαλΦv
καl στηv απ6 21 Φεβρoυαρ[ou 2oo7 αvαKριτlκη τou καταΘεoη.
l.| 6ψlμη δlαφoρoπoΙηori Toυ, ωζ πρoζ To σημεΙo αυτ6, ε[vαι
εvτελΦg ατεκμηρiωτη, δεδoμfvoυ η ιδtαiτερη φlγo0ρα (εξαlτΙαg
τoυ 6vκoU τToU αυvεπαγεταl Tο βιiρog τωιl 130 και πλ€ov κlλΦv
πoU ζ0γtζε τ6τε o καTηγoρoUμεvoE) κα| η βραxvη φωvη τoU
(κατηγoρoυμ€vou) εivαI xαρακTηρloτικd Kα|' 6ταv, μdλloτα,
ληφΘεΙ uπ6ψη κα| η πρoηγoιiμεvη πoλυετηE γvωρlμiα τoU με
αUT6v, δεv δικαloλoγo0v vα εκλdβει o παθΦv ωζ Tov
KαTηγoρoUμεvo καπolov τρΙτo, Eξdλλoυ, o κατηγoρo0μεvog
ηταv o μ6vog, με Tov oπo[o o παΘΦv εi1ε αvτιδlκΙα Kl
αvτlΘEoεlE, ol oπoiεg (π6ρα απ. To μεταξιi ToUs αvTαγωvloμ5.
6oov αφoρd Tηv επαγγελματικη o16oη ToUs με Tηv Φ 9 .9 καl
Tηv oιKovoμlκη διαφoρd απ' τo τΙμημα τηs πΦληoηg τoυ πλo[oυ
.. * *' !! 9 4| ι3 , απ. τov καTηγoρo0μεvo σTov, παΘ6vτα),

εκτε[vovταv Kαι στηv κατdΘεoη τou παΘ6vτoζ ωζ μαρτυρα σε
ιiλλη δΙκη κατd τoU KαTηγoρoUμ6vou με Tηv κατηγoρiα τηE απ6
πρ6Θεoη oωμbτlκηg βλιiβηζ σε βdρog τρΙτoυ (κdπoloυ
f . ι.' . ,.}. To επlκαλo0μεvo απ,τov κατηγoρoUμεvo dλλoθl δεv
καλ0πτεt τov κρ[orμo 1ρ6vo τθλεoηg Tηζ πρdξηs, τηv oπoiα
αφoρd η κατηγoρiα, γlατΙ η απ6oταoη μεταξ0 τoU τ6πoυ τoU
εγκλημαTos καl εκεivoυ (καφεvεΙoυ), 6πoυ ot μαρτυρεg
υπερdoπloηE βεβαιΦvoυv 6τt εΙδαv τov KατηYoρo0μεvo, ε[vαl
ελd1ιoτη, με oυν€πεlα η παρoυo[α ToU στo καφεvε[o oτov iδlo
περ[πoυ 1ρ6vo με εκεivov τηg τ6λεoη5 τoU αδlκηματos (λiγo
.μετd τtζ 8.00,To βρdδu) vα μηv μπoρεi v.απoκλεfoεl Tη

.δυvατ6τηTα τoU κατηγoρouμEvoυ vα μεταβε[ oτη ouv€xεlα στov
τ6πo τfλεoηE τou αδlκημαToζ, αφo0, τ6oo o 1ρ6vog αυτ6g (τoυ
εγκληματoE), 6oo Kαl' κυρΙω9, Tηs παραμovηg τoU
KαTηγoρouμ6voυ σTo πληoiov αυτo0 καφεvε[o δεv μπoρε[ vα
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πρooδloριστεi με ακρΙβεια λεπτιilv τηE ΦραE. ΣιJμφωvα με 6λα
Tα παραπαvω, δεv καταλε[πovταl αμφιβoλiεE 6τl o 6vαg απ,
τoUζ δυo δρdoτεg τηs επΙΘεoηg κατd ToU παΘ6vτoE πoU
περlγρdφτηκε παραπdvω ηταv o κατηγoρo0μεvog. Oπωg,
6μωζ, πρoαvαφ6ρθηκε, δεv πρodκυψε 6τl o| δρdoτεg Tηζ
επiΘεoηE εi1αv αvθρωπoκτ6vo πρ6Θεoη, αλλd πρ6Θεoη
τραUματloμo0 πρoζ εκφoβιoμ6 ToU παΘ6vτog, γl,αυτ6 Kα|,
εν6ψεl τoυ 6τI τα 1τυπημαTα επξλΘαv oτo κεφdλt, πoυ εΙvαl τo
πlo ευαioΘητo μερoE τoυ αvΘρΦπtvoυ oργαv!σμo0 καt, μdλloτα
με τ6τoια.dvταoη κα| μ6oov, Φoτε μπoρo0oε απ. αυτιi vα
πρoκ0ψει κivδυvog γ|α τη ζωη ToU παΘ6vτoE, πρfπεl o
κατηγoρo0μενog να κηρυ1ΘεΙ €vo1og επικfvδυvη5 oωματlκηE
βλdβηs απo κolvo0, τηζ oπoiαg dλλωoτε o εκκαλΦv
κατηγoρo0μεvog κηρ0xΘηκε 6vo1og, κατιi μεταβoλη τηg αρ14lκrig
κατηγoρiαζ, και με Tηv εκκαλο0μεvη απ6φαση).

Στη oυvd;1εtα, To παραπαvω Δlκαoτηρlo τηs oυoΙαg
κηρuξε Tov κατηγoρo0μεvo Kα| ηδη αvα|ρεσεiovτα 6vo1o Tηζ
αξt6πolvηE πρdξεωξ τηζ επlκivδυvηg oωματlκηg β,ιαρηg απo
κolvo0, γlα τηv oποΙα τoU επ6βαλε φυλdκloη δεκατεooαρωv
(14) μηvΦv, αVαoταλεioα επi τριετiα. Mε τo κ0ρlo δrκ6γραφo
τηE υπ6 κρioη αlτηoεωE αvαιρ6oεωζ, η oπoiα εivαι παραδεκτη,
ωE αoκηθεΙoα νoμoτoπωE κα| εμπρoΘEoμωg, πρoβdλλεταl κατιi
τρ6πo σαφη καl oρtoμfvo η αvαιρετικfl πλημμ6λεlα τηζ
ελλε[ψεωE εlδικηE κα| εμπερ|σTατωμ6vηE αrτloλoγiαg περi τα
απoδεtκτlκd μ€oα (oυvιoταμfvη στlζ αlτldoεlg, 6τl δεv
αvαφ6ρετα| στo σκεπτ|κ6 τηg πρooβαλλ6μεvηg απoφdoεωg, 6τt
ληφΘηκε υπ6ψη η απoλoγiα τou καTηγoρoυμEvoυ,6τl δεv
.αξloλoγηθηκαv απ6 τo Δlκαoτηρto 6λα τα απoδεlκτlκd μ6oα
κλπ), απ6 Tηv oπoΙα lδρ0εταl o εκ τoU ιiρθρoυ 51o παρ.1
σToιX. Δ, K.Πolv.Δ. λ6γoE αvαlρ6oεωE' Συvεπιilg, εφ6oov η
αiτηoη αυτη εivαl παραδεκτη καl περl61εr 6vα τoυλd;1toτov
oρloμEvo λ6γo αvαtρθoεωg, εiναl παραδεκτ69 καl o δlα τoυ α76

u
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27.1-2015 δlκoγρdφoυ, πoU κατατ€Θηκε σTη Γραμματiα Tηζ
Etoαγγελ[αE τoυ Aρεioυ Πdγoυ oτιE 4-2-2015, πρoβαλλ6μεvog
πρ6oΘετo9 λ6γo9 αvαιρ6oεωg (o0μφωvα με Tη δrdταξη τoU
dρΘρoυ 509 παρ.2 K.Πolv.Δ. σε oυvδυαoμ6 με εκεivεg τωv
ιiρΘρωv 476 παρ.1 και 513 παρ.1 τoυ [δtoυ KΦδlκα).
Περαlτf ρω, απ6 τlζ πρoπαρατεθεioεg παραδox6g τηζ
πρooβαλλ6μεvηE απoφdαεωζ πρoκ0πτεl, 6τι τo Δrκαοτηριo Tηζ
ouoΙα6, πρoκεIμ6voυ vα καταληξει oτηv καταδlκαoτικη γlα τoV
αvα|ρεσεΙovτα κρΙoη τoU, Eλαβε υπ6ψη τoU καl oυvεκτ[μηcrε,
εκτ6q απ6 dλλα απoδεIκτlκα μ6oα, τα oπo[α μvημovε0ovτα| σTo
αlτιoλoγlκ6 αυτηg, τηv απo 21-2-2007 αvακρ|τlKη κατdΘεση ToU
εγκαλo0vτog (,,o..o"Φοeζ,δ-,Φ..-9ρ Φ ιj τoU e ε!; -n" ),
δlαλαμβdvovταg εlδtκ6τερα στo oκεπτIκ6 Tηζ εv λ6γω
απoφdoεωg, 6τl (τη βεβαι.6τητα γ|α ΤηV αvαγvΦρloη τoU
κατηγoρoυμ6voυ, ωs τoυ εv6g απ6 τoUζ διio δρcioτεg τηE
εvαvτiov τoυ επiΘεoηg εξfφραoε o εγκαλΦv Kαl στην απ6 21
Φεβρoυαρioυ 2007 αvακρ|τικη τoυ κατdΘεoη>. 9',6, 6μωs,
πρoκUπτεl απ6 Tηv επloκ6πηoη τωv πρα*τlκΦv τηs
πρooβαλλ6μεvηg απoφdoεωE αλλd κα| εκε[vωv Tηs
πρωτoβdΘμlαg,.δΙκηE (κατd τηv oπoΙα εκδ6Θηκε η uπ, αρlΘ. 9O,
91' 9212009 απ6φαση Toυ M.o.Δ. Πεrραld), πoU αvαγνΦoΘηκαv
απ6 To δευτερoβdΘμlo Δικαcrτηριo, η αvωτfρω αvακρtτIκη
κατdθεoη δεv αvαγvΦoθηκε σTo ακρoατηρlo ToU

δεuτερoβdΘμιoυ αλλd o0τε και τoυ πρωτoβdθμιoυ ΔlKασTηρΙoυ,

με απoτ6λεαμα o Kατηγoρo0μεvo6 Kαl ηδη αvαιρεoεiωv vα
oτερηΘεΙ ToU πρoβλεπ6μεvou απo τo dρΘρ. 358 K, Πolv.Δ.
Uπερασπloτlκoιj τoU δlκαlΦματog, ητor Tηζ δυvατ6τηταg vα

'εκΘdoεl τιE απ6ψεlζ τoU, vα κdvεl TΤαρατηρηoεrg Kα| Vα πρoβεi
σε δηλΦoεlE κα| εξηγηoεlq γlα τηv καταΘεoη αυτη, ωζ
απoδεlκτtκ6 μ6oo. Kατ, ακoλouΘiα τo0τωv, εvoψεl Tηζ
πλημμ€λεrαE πoU πρoεκτ6Θηκε και με βαoη τα αvαφερ6μεvα
στηv πρoηγηΘε[oα voμlκη oκ6ψη, επηλΘε απ6λυτη ακuρ6τητα

9T
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τηζ δlεξα1Θεioαg σTo ακρoατηριo τoU δευτερoβdΘμloυ

ΔlκαoτηρΙoυ δrαδrκαoiαE καl, επoμ€vωE, εΙvαt βdoIμoq o

o1ετlκ6g, απ6 τo dρΘρo 510 παρ.1 oτol1. A,K.Πolν.Δ.,
μovαδlκ6g πρδoΘετoE λ6γo9 τη9 αlτηoεωE αvαιρ6oεω9.
Eπoμθvωg, πρ6πει, κατd παραδo1η αuτo0,. Vσ αvαlρεΘεi η

πρooβαλλ6μενη απ6φαoη, εvΦ (μετd τηv ευδoκiμηoη τoU τTlo

πdvω λδγoυ, η αναιρετικη εμ1?.fλεlα Τoυ oπoΙoυ καλ0πτεl To

o0voλo τηs υπoΘ6oεωE) παρtλκεt πλtoν, ωζ αλυolτεληg, η

θρεuvα τωv λoγων αvαlρ6oεω9 ToU κ0ρloυ δικoγρdφoυ.

Σ0μφωvα με τlζ δlατdξεlg τωv dρθρωv 111' 112 καt 113

Γ|,K., τo αξr6πotνo εξαλεΙφεταl με τηv παραγραφη, η oπoiα,

πρoKε|μθvoυ γrα πλημμεληματα, 6πω9 η επικivδUvη σωματtκη

βλdβη (dρθρ. 309 Π.K.), εivαl πεvταετηζ και αρ1iζεl απ6 τ6τε

ττoU τελ6oθηκε η αξl6πolvη πρdξη, η δε πρoΘεoμΙα

αναoτθλλεταl γ|α 6oo 1ρovo διαρκεi η κ0ρια δlαδικαoiα καl fωg

6τoυ γΙvεt αμετdκλητη η καταδlκαoτlκη απ6φαoη, πdvτωE,

6μωζ, 61t π6ραv τωv τρtΦv ετΦv γ1α Tα πλημμεληματα. Aπ6 τtg

δlατdξεlg αuτ6g, σε oυvδυαoμ6 με εκεΙvεg τωv dρΘρωv 37o

στoIX, β, κα| 511 εδ. α' και γ, K.Πolv.Δ,, πρoκ0πτεt 6τl η

παραγραφη, iog θεoμ69 δημ6olαg ταξεωg, εξετdζεταl
αUTεπαγγfλτωg απ6 τo δlκαoτηρ|o σε κdΘε oτdoη τηg πoIvlκηg
δlαδtκαoΙαg, ακoμη και.απ6 τov'Aρεlo Πdγo, o oπoΙog,

δlαπtoτΦvovταζ Tη συμπληρωση αυτηg καl μετα τη δημooiευoη

Tηζ πρooβαλλ6μεvηg απoφdoεωg η τηv doκηoη τηζ

αvαιρ6oεω9, oφεiλεI vα αvαιρEoε| την πρooβαλλ6μεvη

απ6φαoη καt vα πα0oεl oριoτικd τηv πoιvικ{ δΙωξη, λ6γω

παραγραφηg, εφ6oov η αiτηoη αvαιρ6oεωg εΙvαl τυπικd

"παραδεκτη, o αvαιρεoεiωv εμφαvioτηκε κα] κρlΘεi καl 6vαg
.βιiotμog λ6γog αvαιρ€oεωg, απ6 αuτo0g πoU περloρloτtκd
αvαφθρovταl σTo αρΘρo 510 παρ.1 τoυ iδιoυ KιilδIκα. Ev

πρoKειμEvω, 6πω9 πρoκ0πτει απ6 Tηv πρooβαλλ6μεvη

απ6φαoη, η απoδlδ6μεvη στov αvΨ4σδPεΙovτα, σε β"2Υ6ι/ Ι //r'Ι l /7ηLAV
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πλημμελημclτoζ, αξl6πolvη πραξη τηζ επ|κivδυvηE oωματlκηg
βλιiβηs απδ κolvoιi φερεταt 6τι τελθoθηκε σT!ζ 8-2-2oo6, 6κτoτε
δε καl μ€Xρr τη oυζιJτηση Τηζ αlτηoεωg αvαlρ6oεωE Q2-5-2o15)
παρηλΘε xρovrκ6 δlιioτημα, πoU υπερβαivει τηv oκταετ[α.
ΕπoμdvωE, με βdoη Tα πρoεκτεθ6vτα, εv6ψεl τoU 6τt η υπ6
κρΙoη αiτηoη αvαtpdoεωg εΙvαι παραδεκτη, o αvαlρεoεiωv
εμφαviατηκε στηv παρo0οα δiκη καl κρ[vεται βααιμoE o
αvαφερ6μεvoζ στηv πρoηγo0μεvη παραγραφo αναιρετικδE
λoγoE, πρ€πει vα πα0oεt oρ|σT|Kd η αoκηΘεioα πoIv|κη δiωξη
γlα To εv λ6γω πλημμ€λημα, λ6γω παραγραφηg, κατα τα
oρlζ6μεvα, εlδlκoτερα, oτo δlατακτικ6.

ΓlA ToYΣ ΛoΓoYΣ AYToYΣ
Avαlρε[ τηv Uπ. αριΘ. 217, 218, 21g και 220|2013

απ6φαoη τoυ Δικαoτηρioυ τωv TακτtκΦv ΔlκαoτΦv τoυ Mlκτoυ
oρκωτo0 Eφετεioυ Πειραιd.

ΠαUει oρloτtκα τηv κατα τoU κατηγoρoυμEvoυ και ηδη
αvα|ρεσεΙovτog, a6oο.. vι}ι,Φ τoυ .o9Φιo κατoΙκou
ιι, {, € θ $ o Aττlκηg, αoκηΘεioα πolvtκη δΙωξη γ|α τηV αξl6πorvη

πρdξη τηζ επ|κΙvδυvηg σωματ|κηg βλιiβηs, κα| δη τoυ 6τι: <<Στo
Kερατoiv| τoU flεlραld, στ|g 8 Φεβρoυαρioυ 2oο6 και περi Φρα
20.30.,.απ6 κolvo0 με dγvωoτo δριioτη, τα σToιXεΙα τoυ oπo[oυ
δεv κατ6oτη δυvατ6 vα.δtαπtoτωΘoOν, με πρ6θεoη πρoξfvησε
σε dλλov oωματlκη κdκωoη με τρ6πo, πoU μπoρo0oε vα
πρoκαλ6oεl σTov παΘ6vτα κivδυvo γ|α τη ζωη ToU. Πlo
σUγKεKρ|μθvα επlτθΘηκε εvαvτ[ov ToU παΘ6vτoE ., ο r g ι ε.g,:€

ξ ι,ι .e. ο,,n.' τoU ξ.9,.: ι1 C\'.) κρατΦvταE στα xθρια τoU κoμμdτl
ξιJλou διαoτιioεωv 1 j7 m καl πdxoUE o,14 m και ToU καταφερε
,καταρ1ηv €vα δuvατo xτ0πημα στo πdvω μερoζ τoυ κεφαλto0

. τoU κα| ακoλo0Θωg αλλεπdλληλα xτυπηματα σε 6λo ToU To
oΦμα καl lδ[ωg oτo κεφdλt, με απoτ6λεoμα vα ToU πρoκαλ6oει
επiμηηεE Θλαoτlκ6 τραι1μα oκτΦ εκατooτΦv περiπou στηv
αρtoτερη πλευρd Kαl σTo μ6oov Tηζ βρεγματικη9 XΦραζ ToU
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εκατooτΦv με ouvoδ6 oiδημα μαλακΦv μoρiωv oτη μεo6τητα
τηζ αρloτερηζ XΦραs Toυ oπΙoθtoυ Θωρακικo0 τol1ιilμαToζ,
dλγog αυxεvικΦv pυΦv καt αρloτερdg ωμoπλατlαΙαg ΧΦραζ,
εκxu μΦoεlg με oυvoδ6 o iδη μα στo κdτω τρ|τη μ 6 ρlo Tηζ
αρloτερd6 βραxrovioυ ΧΦραζ, εκδoρ6E πρ6oΘlα6 επlφαvεiαE
αρ|στερo0 γ6vατog, εκδoρd με ouvol6 εκ10μωoη Kα| oiδημα
ρα1lαiαg επlφαvειαE δεξldg ακραg xεIρ69 καl κακΦoειE
αuxεvικη5 μoiραE oπovδυλrκη9 oτηληE. Aπ, τηv 6vταoη τωv
κτUπημιiτωv, απ. To μ6oov πoU Xρησlμoπoiηoε Kαι απ. τo

oημεio καταφoρdζ τωv πληγμdτωv, μπoρo0oε vα πρoκιJψεt
κΙvδυvog γ|α τη ζωη τoυ παΘ6vτoE>.

KρΙΘηκε Kα| απoφαoioΘηκε στηv AΘηvα στ|ζ 20
NoεμβρΙoυ 2015,

Δημooιε0θηκε στηv AΘηvα σε δημ6olα oυvεδρiαoη στo
ακρoατηρt6 τoυ oτlE ,t 1 Δεκεμβρioυ 2015.
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